Não Pare
Volte para o mar!
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Lucas 5.1-11

1 Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de
Genesaré;
2 e viu dois barcos junto à praia do lago; mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as
redes.
3 Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia; e,
assentando-se, ensinava do barco as multidões.
4 Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar.
5 Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua
palavra lançarei as redes.
6 Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes; e rompiam-se-lhes as redes.
7 Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e
encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique.
8 Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque
sou pecador.
9 Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros,
10 bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não
temas; doravante serás pescador de homens.
11 E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram.
INTRODUÇÃO
Seguimos a série: NÃO PARE! Em que áreas de sua vida a estagnação, frustração, dor, medo, tem
sido uma realidade? E como mudar isso?!
Há uma ilustração famosa que conta que um alpinista aceitou o desafio de subir uma montanha
muito alta. Ele se preparou por meses, e decidiu que escalaria sozinho, pois não queria dividir a
conquista. Então, começou a subir, e, depois de escalar quase metade da montanha em um só dia,
decidiu que não acamparia pra descansar a noite. Queria ganhar tempo, e continuou. Ele queria
surpreender e ficar famoso chegando no pico antes do raiar do sol!
A noite estava muito escura. E ao seguir por um caminho muito estreito, a menos de 20 metros do
topo, pisou em falso e caiu. Quando a morte já era certa, sentiu um forte tranco! Por milagre, a
corda em que estava amarrado, se prendeu a uma rocha, e o alpinista ficou pendurado em meio à
escuridão.
Naquele momento, suspenso no ar, ele pediu socorro a Deus: Senhor, sei que abandonei o Senhor e
a igreja há muitos anos, mas preciso de sua ajuda! Então ouviu uma voz: Corte a corda! O alpinista
ignorou e se agarrou ainda mais. No outro dia, a equipe de resgate o encontrou morto, congelado,
com as duas mãos agarradas à corda, a apenas um metro e meio do chão.
São dias difíceis, com pouca esperança, de crescente desânimo! Sempre nos frustramos em relação
aquilo que desejamos. Como está seu ânimo?! Será que você está segurando uma corda em meio a
escuridão? E uma voz começa a soar, ainda fraca: Solte a corda! O que fazer? Enxergar a vida com

os olhos de Deus! Romper com a apatia e descobrir o plano de Deus pra seu povo, a igreja, e o que
isso tem a ver com você! Vamos caminhar? Vem com a gente!!
O QUE A BÍBLIA DIZ
Vimos esta cena no domingo passado. Jesus está pregando junto ao mar, usando o barco de Simão
(Pedro) para falar as multidões. Os pescadores tinham descido e lavavam suas redes, preparando o
material pra próxima pescaria, no dia seguinte. Eles tinham sido derrotados! Pedro diz que mesmo
tendo trabalhado a noite toda não pegaram nada. O que fazer em uma situação dessa? O que você
esperara de Deus em uma situação de derrota depois de muito empenho? O que você quer de Deus
hoje?!
Jesus manda que voltem para o mar! Na NVT Jesus diz: “Agora vá para onde é mais fundo e lancem
as redes para pescar”. Onde encontrar ânimo para fazer tudo de novo. E ainda por cima acreditar
que agora vai dar certo! Mas Pedro surpreendentemente obedece e o resultado é uma grande
pescaria. Mas tão grande que as redes estavam se rompendo. E eles precisam chamar seus
companheiros para ajudar e encheram os dois barcos ao ponto de quase afundarem! Sua obediência
faz com que outros sejam abençoados!
O QUE O TEXTO DIZ PRA NÓS HOJE
Volte para o mar! Quem mandou você parar? Vimos na semana passada que Deus nos vê! Hoje quero
te lembrar que o próximo movimento é voltar a missão. Não temos ideia do quanto ela é importante
em nossa vida. Por isso deixamos de lado. Mas sem a vida em missão, tudo perde o sentido.
Mas vamos largando as redes e deixando de lado aquilo que nos caracteriza como discípulos de
Cristo. John Drescher diz que “não seremos seus discípulos enquanto não o seguirmos
completamente e enquanto não ajudarmos outros a se tornarem seus discípulos”
O que nos faz parar ou nos move? Dificuldades, desejos egoístas, medo. Hoje vivemos uma nova
opressão: a violência mental/emocional. As infinitas possibilidades de alegrias e prazer nos fizeram
escravos. Nos cobramos cada vez mais pra apresentar resultados, que nunca são bons o suficientes.
E nos tornamos vigilantes e carrascos de nós mesmos. Em uma época em que poderíamos trabalhar
menos e ganhar mais, nos submetemos a desejar cada vez mais até não aguentar o peso de tantas
exigências. E sucumbir, doentes emocionalmente! Como você está? Você percebe que largou a rede?
CONCLUSÃO
É tempo de recomeçar! O sucesso é definido em seguir a Deus. Não precisa ser só coisas espirituais.
Depois de pregar a multidão o desafio de Jesus a Pedro é ir pescar. E o seu desafio? Precisamos
voltar a viver! E a nossa vida é a declaração da nossa fé em Deus! O que você tem declarado com
sua vida? Volte a ter Jesus como centro de seu coração. Viva a missão todos os dias
DESAFIO
Volte para o mar! Em que área Deus te usa para abençoar pessoas? Volte a investir seu coração na
missão que Deus te deu.

